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Vaarwel Herman!

Ooit telde Heteren tientallen winkeliers. Zij zorgden voor leven  
in de brouwerij, de mensen kwamen er ook voor een praatje.  
Juist nu het dorp op het punt staat een impuls te krijgen door de  
realisatie van het centrumplan, haakt één van de laatste ondernemers  
van die oude garde af: Herman Fonteijn. Na bijna een halve eeuw sluit hij  
zijn gelijknamige bloemenzaak.  Op pagina 20 doet hij een boekje open.

Fonteijn deelde, door de aard van zijn handel, in het lief en lee van de  
Heterenaren. Een mooi boeket als er feest te vieren was, of een stemmig  
bloemetje bij een droevige gelegenheid. Hij steunde ook activiteiten  
in het dorp. Ook de Peperbus kon op hem rekenen.

Een nieuwe generatie van ondernemers neemt het vaandel over van  
Herman Fonteijn. Wij zwaaien hem uit met een kleurrijk portret in ons blad  
en wensen hem nog vele gezonde jaren!
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Eind april vielen de Overbetuwe Doet waardecheques op de deurmat. Tot 
24 mei konden de cheques ingezet worden. In heel Overbetuwe werden ruim 
20.000 waardecheques van € 7,00 verstuurd waarvan – net als in de vorige ron-
de – 45 procent gebruikt is. In Heteren zijn 1938 cheques uitgereikt, waarvan  
54 procent is geactiveerd met een totaalbedrag van € 7.399,00.

Zonde van al die waardecheques die níet zijn ingezet? Jazeker, want hoe meer 
inwoners betrokken zijn, hoe meer mensen ook op andere wijze bij kunnen  
dragen. Er gaat echter geen geld verloren als niet alle cheques worden verzil-
verd. Bij het bepalen van de waarde van de cheque wordt er rekening mee ge-
houden dat maar een deel wordt geactiveerd. 

Tijdens deze ronde hebben meer dan 45 initiatieven voldoende gespaard. In  
Heteren waren dat de volgende initiatieven: ‘Speelattributen coronaproof 
speelweek’, ‘Voor onze kledingbeurs willen we graag rekken voor tassen en 
sjaals’, ‘Vlindertuin mooier maken’, ‘Gekke Koningsnacht Online Bingo’, 
‘Speeltoestel ingang sportpark Bretagne (s.v. S.D.O.O.)’, ‘Straatfeest Dahlia-
straat’, ‘Aangepaste Fun4kids speelweek Heteren’ en ‘De Peperbus magazine’. 

Al een nieuw idee? De volgende waardecheque wordt in oktober/november 2021 

verstuurd naar alle huishoudens in Overbetuwe. Aanmelden van nieuwe initia-

tieven kan het hele jaar door op OverbetuweDoet.nl.

 

Eerste ronde Overbetuwe Doet 2021 
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Verheijden kon bij zijn aanstelling het huis van de hoofdonder-
wijzer betrekken, dat tegen de school is aangebouwd. De woning 
beviel zo goed dat hij en zijn (enkele jaren geleden overleden) 
vrouw er al die jaren zijn blijven wonen. Hij moet er niet aan den-
ken om ergens anders te gaan wonen. Nog steeds geniet hij van de 
zonsondergangen aan de eetkamertafel. Nu de uiterwaarden – de 
achtertuin van Heteren – zo goed gebruikt worden, ziet hij weer 
veel mensen langs z’n ramen wandelen. 

In de jaren nadat de oude Sint Jozefschool leeg kwam te staan, 
werd er nagedacht over wat er met het pand zou moeten gebeuren. 
Jeugdsociëteit De Ark kreeg in 1978 groen licht om zich er te ves-
tigen. Er werden goede afspraken gemaakt om het geluid binnen 
de perken te houden. De meeste bands hielden zich er netjes aan, 
herinnert Verheijden zich. “Was het geluid te hard dan kregen we 
de volgende dag een bos bloemen.” 

Het voormalige schoolhoofd heeft met verbazing de verhalen over 
de jeugdsociëteit gelezen die Sebastiaan Janssen voor De Peperbus 
schreef. “Herman Brood, Margriet Eshuijs, Time Bandits, Frank 
Boeijen, allemaal grote namen nu! Ze hebben daar ooit opgetre-
den, maar in die tijd had ik er geen interesse in”, aldus Verheijden. 
“De jeugdsoos draaide zo goed dat er ook jongeren uit omliggende 
plaatsen kwamen feesten. Was het niet gezellig of wilde men nog 
niet naar huis, dan liepen de jongelui vlak langs mijn raam door 
naar het café.” Het was een plek vol leven. Ook de kermissen van 
Heteren waren altijd dichtbij.

Begin jaren negentig waren de dagen van de oude school als 
poptempel van Heteren en omstreken voorbij. Opnieuw was de 
vraag: wat nu? Er werd zelfs geopperd om het gebouw af te breken 
en er nieuwe woningen te plaatsen. Totdat Timmer & Timmer  
Makelaars het uiteindelijk kocht en er een viertal woningen van 
liet maken.

Eén van de bewoners, Cecile de Boer, heeft wel een heel bijzondere 
band met het gebouw. In de tijd dat de jeugdsoos Barrakoeda er zat,  

Met de 85-jarige Joop Driessen ga ik even tachtig jaar terug. “Het 
was een leuke school”, herinnert hij zich nog. Het gebouw bestond 
uit drie naast elkaar gelegen lokalen. In elk daarvan zaten twee 
klassen bij elkaar. 

Niet toevallig viel de bouw van de Sint Jozefschool in Heteren 
samen met de vaststelling van de Lager Onderwijs Wet van 1920. 
Die bezegelde een langlopende discussie die ‘de schoolstrijd’ werd 
genoemd: voortaan kregen bijzondere scholen (zo ook katholieke) 
dezelfde financiële ondersteuning van de overheid als de open-
bare. De Jozefschool was één van de honderden nieuwe katholieke 
scholen in het land die in die jaren zo gebouwd konden worden.

De nieuwe katholieke school stond logischerwijs pal naast de kerk. 
“Iedere ochtend om acht uur begonnen we met een mis in de kerk”, 
vertelt Driessen. “Om half negen ging je naar school.”

Kinderarbeid was in de jonge jaren van Joop Driessen al verboden,  
maar er bestond nog wel ‘landbouwverlof’. Zes weken per jaar  
gingen Joop en andere kinderen niet naar school omdat ze mee 
moesten helpen met de oogst. Joop weet nog dat er drie meisjes 
achter hem in de klas zaten. “Zij zorgden ervoor dat ik de infor-
matie kreeg van de lessen die ik miste, zodat ik ieder jaar toch over 
ging.” 

woonde ze hier vele concerten bij. Het was dé plek in haar tiener-
jaren waar ze ging stappen. “In 1988 had ik hier mijn eindexa-
menfeest. Waar nu de bank staat in mijn woonkamer heb ik met  
mijn oma staan dansen.” In 2002 kreeg ze een seintje van Hans 
Verheijden dat zijn buren gingen verhuizen. Cecile en haar man 
belden dezelfde avond nog bij de buren aan en een maand later was 
het huis van hen. 

In september 2020 was de oude katholieke school honderd jaar 
oud. De bewoners hadden dat graag willen vieren met een buurt-
maaltijd. Vanwege corona kon dat niet doorgaan. Komende  
september hopen ze alsnog gezamenlijk aan tafel te kunnen gaan 
om het glas te heffen op het schoolgebouw dat zo veel verhalen  
te vertellen heeft.

De leukste meester in die tijd vond Joop Driessen toch wel hoofd-
meester Jagers. “Dat was een natuurmens die de klas geregeld mee-
nam naar buiten en de uiterwaarden in trok om allerlei bloemen 
en beestjes te zoeken.” Een vervolgopleiding zat er in die vroege  
jaren voor veel Heterense kinderen niet in. Een enkeling had wel-
varende ouders en kon elders verder gaan leren. Joop Driessen 
ging net als veel van zijn klasgenoten na de lagere school werken 
in de steenfabriek. 

Heteren was nog een bescheiden dorp in die jaren. Er stonden en-
kel huizen langs de Rijndijk, Kastanjelaan, de Dorpsstraat, Onze  
Lieve Vrouwenstraat, Julianastraat, Achterstraat en de Flesse- 
straat. Bij de steenfabriek stonden ook nog 25 woningen. Na de  
voltooiing van de Rijnbrug in 1972 begon Heteren snel te groeien.  
Mensen uit omliggende dorpen en steden zagen de aantrekkelijk-
heid van het dorp. Het aantal schoolgaande kinderen groeide na-
venant en het schoolgebouw werd weldra te klein. 

Hans Verheijden maakte die groei mee. Hij kwam in oktober 1973 
vanuit Amsterdam als hoofdonderwijzer naar de Sint Jozefschool, 
en verhuisde al in mei van het volgende jaar naar de nieuwe school 
‘De Haafakkers’ aan de Flessestraat. De toeloop van leerlingen  
was zo groot, dat enkele klaslokalen van het oude gebouw nog 
enige tijd gebruikt zijn door ‘De Haafakkers’ en de Julianaschool. 
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Dwalend door Heteren slenter ik over de Bretagnesingel richting de dijk. Net voordat ik de dijk op loop, valt mijn oog  

op een gebouw met wel een heel bijzondere geschiedenis. Begonnen in 1920 als katholieke school heeft dit pand de nodige 

verhalen te vertellen. Als ik toch eens terug in de tijd kon reizen…

Terug in de tijd, naar de Jozefschool

V.l.n.r. Nel Driessen (10 jaar), Grada Driessen (12 Jaar),  
Tonia Driessen (8 jaar).K
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Schoolfoto van de R.K.school uit 1948-1949
Schoolfoto van de R.K.school uit 1948-1949

Hans VerheijdenHans Verheijden

Sonja Ruijterkamp en Joop DriessenSonja Ruijterkamp en Joop Driessen

DOOR SUZANNA KOLENBRANDER
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Vanuit de toren kijk ik via de galmgaten over onze mooie 

‘Vlek’. In de verouderde betekenis, een dorp zonder stads-

rechten. De ‘Vlek’ Heteren is waarschijnlijk als nederzetting 

ontstaan in de periode dat de Bataven, met name langs 

de rivieren, hun nederzettingen hadden. De naam Heteren 

werd voor het eerst in het jaar 1232 vermeld als Insula de 

Hetere. Met Insula werd vermoedelijk ‘eiland’ bedoeld om-

dat een nederzetting in het rivierengebied op hoge gronden 

werd gebouwd.

Een dorp onderscheidt zich ook van de stad omdat van ouds-
her in een dorp de nadruk ligt op landbouw, fruit- en veeteelt.  
Doorgaans hebben dorpen lage bebouwing met een relatief lage 
dichtheid. Een dorp heeft een hechte gemeenschap en vooral ook 
sociale controle, want men kent elkaar. Als enigszins ondeugend 
kind, was ik daar bijvoorbeeld helemaal niet blij mee, vooral als 
je buiten het zicht van het ouderlijk gezag iets ‘uithaalde’. Je werd 
daar dan in de meeste gevallen door een willekeurige dorpsbewo-
ner, ‘namens’ je vader, stevig op aangesproken. Toen ik enkele  
jaren later in de puberteit, gedreven door de hormonen, meis-
jes uit het dorp erg aantrekkelijk begon te vinden, was er een 
(vage) kennis van mijn vader die mij op een avond in zijn auto 
apart nam, om mij vervolgens duidelijk te maken dat het meisje 
waarmee ik was gesignaleerd nooit de goedkeuring van mijn 
ouders zou krijgen. Een dorp kent en kende natuurlijk ook zijn 
‘geheimen’, zo ook Heteren. Smeuïge ‘geheimen’ waarover niet 
openlijk werd gesproken maar die bijna iedereen kende. Het 
spreekwoord ‘Kleine potjes hebben grote oren’ was op mij, als 
het om die ‘geheimen’ ging, zeker van toepassing. Er waren in 
die tijd gezinnen met kinderen waar één of meerdere kinderen 
totaal niet leken op de vader van dat gezin maar daarentegen 
veel gelijkenis vertoonden met een vader of kind van een ander 
gezin in het dorp. Daar werd in familie of kennissenkring soms 
besmuikt over gesproken en als ik daar dan stiekem bij was, dan 
kwam het goed uit dat het kleine ‘potje’ grote oren had. Met die 
geheimzinnige wetenschap kon je al gauw de ‘producten’ van 
dat buitenechtelijk vertier op school of op straat herkennen. 
Maar, het bleef een ‘geheim’ en buiten enkele goeie vriendjes 

sprak je er met niemand over. Dat die goeie vriendjes ook weer 
goeie vriendjes hadden was ingecalculeerd en niet te voorko-
men. Kortom, zoiets ging en gaat heel snel in een dorp. Voordat 
het dorp eind jaren zestig stevig groeide met de nieuwbouw en 
de instroom van nieuw personeel voor papierfabriek Van Gelder 
uit Renkum, kon je er spreekwoordelijk een kanon afschieten. 
Mensen deden hun werk, leefden kalm hun leven en je sprak van 
een hechte, enigszins stugge gemeenschap. Sommige families 
hadden bijnamen of zelfs soms scheldnamen en met name voor-
namen werden voor het gemak vaak verbasterd. Kees werd Knit, 
Cornelis heette Knillis en Johan werd al snel Hannes.

Het dorp kenmerkte zich ook door naobuurschap en zo kon hulp 
vanuit het dorp uit geheel onverwachte hoek komen. Toen mijn 
moeder een keer enkele dagen in het ziekenhuis werd opgeno-
men, kwam een vrouw uit de straat dagelijks warm eten langs-
brengen. Een broer van mij werd door mijn ouders geactiveerd 
om bij een ouder echtpaar af en toe de tuin te doen. Natuurlijk 
is het dorp in de loop der jaren veranderd en is de gemeenschap 
minder stug, meer open en is de sociale controle echt wel iets 
minder. Het iedereen kennen is vandaag de dag ook niet meer 
mogelijk maar nog steeds zegt men elkaar doorgaans gedag en 
zie je in de supermarkt en op straat regelmatig gesprekjes tussen 
dorpsbewoners. Het moderne naobuurschap heet tegenwoor-
dig vrijwilligerswerk en daar mag het Heteren van vandaag bij-
zonder trots op zijn. Het vrijwilligerswerk zit als het ware in de 
haarvaten van heel veel dorpsbewoners en dat komt terug in heel 
veel dorpse activiteiten. Zonder anderen te kort te doen, is de 
Dorpsraad een aansprekend voorbeeld. Hij heeft in de loop van 
zijn bestaan al heel veel goeds weten te bereiken. Een bijzonder 
kunststukje is de volharding bij het mede realiseren van het toe-
komstig dorpshart. Je hoeft de geschiedenis niet nog eens op te 
rakelen maar het initiatief heeft altijd bij een groep vrijwilligers 
gelegen en zeker niet bij de gemeente. Die vrijwilligers verdienen 
het dan ook om tijdens de opening hiervoor in de ‘schijnwerpers’ 
te staan. De realiteit zal waarschijnlijk iets anders uitpakken 
want vanuit gemeentewege laat men die ‘schijnwerpers’ op zulke 
momenten echt niet aan zich voorbijgaan.
 De Kerkuil.

Naobuurschap 

WWW.JACOBSHETEREN.NL

HETEREN bv

Verhuizingen 
Piano- en vleugel
transporten
Inboedelopslag

Wij zijn dé Erkende Verhuizer van de Overbetuwe, 
bij ons voelt u zich direct (weer) thuis. 
Niet alleen van A naar B, maar van A tot Z! 
Goed en zonder zorgen. 
(Zie website voor klantbevindingen)

Dorpsstraat 20
6666 AH Heteren
Tel. (026) 472 24 88
info@jacobsheteren.nl
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Hoe een knokpartij 

de opmars van 

s.v. S.D.O.O. stuitte 
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De stemming zat er goed in bij de aanhangers van 
Samen Door Oefening Onoverwinnelijk uit Heteren. 
Er was in het begin van de jaren zestig een talent-
volle groep voetballers aangetreden, met namen als  
Nijenhuis, Driessen, Janssen, Van Schaik, Timmer, 
Teunissen en Van Drempt. Dat ploegje was in 1963 
nota bene doorgedrongen tot de hoofdklasse afde-
ling Nijmegen van de KNVB en ze bléven winnen.  
Het succes kwam ook door de inbreng van de nieuwe 
speler/trainer André ‘Pano’ Leander, die eerder bij  
FC Wageningen en de Graafschap speelde.
 
Het was in de tijd dat de club voetbalde op een veld 
achter de dijk, ter hoogte van de katholieke kerk. Het 
kwam voor dat de paarden van de steenfabriek daar 
een boodschap hadden achtergelaten. Of het veld 
onder water liep. Maar tegenover al die ongemakken 
stond dat aan de andere kant van de dijk Café Huls als 
‘clubhuis’ fungeerde.

Wim Janssen (79) was ‘de dribbelaar’ in het team. Niet 
zo groot van stuk en balvaardig. “Ik kon wel wat met 
een bal”, zegt hij zelf. “Ik gaf hem pas af als ik iemand 
vrij zag lopen.” Janssen was niet zo van die lange ha-
len. Joop Driessen, die een paar huizen verder aan de  
Achterstraat woont, was fors gebouwd en is op zijn  
85-ste nog steeds een imposante figuur. Niet het type 
dat geknipt lijkt voor de spitspositie. Maar hij kreeg 
ooit wel een uitnodiging voor een proefwedstrijd bij 
Cambuur in Leeuwarden.
 Geert van Drempt (77) herinnert zich dat ze ge-
bruik probeerden te maken van de snelheid van Wim  
Nijenhuis. Het systeem was simpel en doeltreffend. 
“We floepten de bal achter de verdediging van de  
tegenpartij en dan rende Wim er wel achteraan.”

Zo ging het ook op 30 november 1964 bij SCE uit 
Nijmegen, een concurrent voor de titel. Volgens Van 
Drempt liet de scheidsrechter herhaaldelijk toe dat ze 
Nijenhuis te grazen namen. De Nijmegenaren konden 
vervolgens gelijk maken door een ‘makkelijke’ straf-
schop. Toen sloeg de vlam in de pan.

‘Spelers stortten zich als beesten op scheidsrechter’, kopte 
De Gelderlander de volgende dag op de voorpagina.  
De Heterense spelers, bijgevallen door ‘hun’ grens-
rechter en enkele supporters, zouden scheidsrechter 
Van Oijen zo hebben afgeranseld dat hij bewusteloos 
ineen was gezakt. Van Oijen liet later weten dat hij 
stopte met fluiten. Hij had volgens de krant geen zin 
meer om dompteur te zijn in een wilde-beestenspel 
om uiteindelijk toch verscheurd te worden.

Bijna zestig jaar later kunnen Van Drempt, Janssen 
en hun teamgenoot Joop Driessen (85) er nog niet 
over uit. De beschrijving van het opstootje waarmee 
de wedstrijd eindigde, sloeg volgens hen nergens op. 
Geert van Drempt: ”We zijn gewoon genaaid. Er ge-
beurde in die tijd heus wel eens vaker wat.” Er liepen, 
zegt hij op z’n Betuws, ook bij S.D.O.O. wel een paar 
jongens ‘die de stront kort bij het hart hadden zitten’. 
Driessen: “Het was allemaal zwaar overdreven. Die 
scheidsrechter was heus niet bewusteloos en toen ik 
hem een paar dagen later zag, was er geen spoortje op 
hem te zien.” En met een gebaar met zijn nog steeds 
indrukwekkende knuisten: “Dat was wel anders ge-
weest als ik hem geslagen had.” 
 S.D.O.O. had niettemin de schijn tegen. Het hielp 
niet dat er aan de kant van SCE een wachtmeester van 
de politie was die zijn collega’s te hulp riep en een rap-
port maakte dat niet per se neutraal was. Het gevolg 
was dat Driessen, de grensrechter en enkele anderen 
werden ingerekend. Driessen zat vijf dagen in de cel 
voordat hij op sinterklaasavond weer naar huis mocht. 
“Geen pretje”, zegt hij. “Maar ik zou nooit, nooit, nooit 
iets bekennen dat ik niet heb gedaan. Nooit!” 

Een strafzaak kwam er niet van. Maar de KNVB wilde 
wél afrekenen. Op de dag dat de tuchtcommissie van 
de KNVB de zaak-S.D.O.O. behandelde, verscheen in  
De Gelderlander een groot artikel over geweld op de 
velden. ‘Om aan het drieste optreden van deze voet bal-
vlegels paal en perk te stellen, moeten zeer strenge straf-
fen worden uitgedeeld’, concludeerde de schrijver.

DOOR LOUIS VAN DE GEIJN

De jaren zestig beloofden gouden bergen voor het Heterense voetbal. Er stonden bij thuiswedstrijden wel duizend tot twee-

duizend mensen langs de kant en bij uitwedstrijden ging er steevast een bus vol supporters mee. Maar een dramatisch 

verlopen wedstrijd op een koude novemberdag in 1964 maakte een abrupt einde aan de euforie.

Een voetbalrel die 
diepe sporen trok 

lees verder op pagina 10

Dit team werd in 1963 kampioen en promoveerde naar de hoofdklasse:

Sjaak Menting, Wim Nijenhuis, Jan de Haan, Tonnie Nijenhuis, Hans van Schaik, 

Geert van Drempt, Wim Jansen, Jan Teunisse, Andre Leander, Frans Driessen, 

Joop Driessen en Franz van Balgooi (grensrechter) .

Voetbalveld aan de Zwarteweg

Dit team werd in 1963 kampioen en promoveerde naar de hoofdklasse:

Sjaak Menting, Wim Nijenhuis, Jan de Haan, Tonnie Nijenhuis, Hans van Schaik, 

Geert van Drempt, Wim Jansen, Jan Teunisse, Andre Leander, Frans Driessen, 

Joop Driessen en Franz van Balgooi (grensrechter) .

Illustratie: Peter van Straaten

Oude foto’s: dank aan Dirk Keuken

Illustratie: Peter van Straaten

Dit team werd in 1963 kampioen en promoveerde naar de hoofdklasse:

Sjaak Menting, Wim Nijenhuis, Jan de Haan, Tonnie Nijenhuis, Hans van Schaik, 

Geert van Drempt, Wim Jansen, Jan Teunisse, Andre Leander, Frans Driessen, 

Joop Driessen en Franz van Balgooi (grensrechter) .

Oude foto’s: dank aan Dirk Keuken
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Hij werd op zijn wenken bediend. De strafcommissie van de 
KNVB haalde het eerste elftal van S.D.O.O. uit de competitie. In  
het volgende seizoen moest het een klasse lager aantreden. Drie 
spelers werden voor vijftien tot twintig jaar geschorst. De grens-
rechter mocht nooit meer vlaggen en enkele supporters kregen 
een levenslang bezoekverbod. 

Een paar weken later liepen twee medewerkers van de Amster-
damse krant Het Parool op zondag een rondje door het stille, 
voetballoze Heteren. Eén van hen was de later beroemd gewor-
den tekenaar Peter van Straaten. Na een ongetwijfeld gezellige  
middag in Café Sprokkelenburg, waar ze vergeefs probeerden de 
oude kastelein Jansen uit de tent te lokken, eindigde de verslag- 
gever zijn stuk met een genadige slotsom. ‘Het komt me voor dat 
voor deze kleine gemeenschap de bijkomende straf, de niet te voorspel-
len gevolgen van de formele straf, uitzinnig groot is.’

Voor Driessen en zijn maten werd de soep uiteindelijk na een  
hoger beroep ook niet zo heet gegeten als hij werd opgediend.  
Het volgende seizoen konden zij weer het veld in. Maar er was toch 
iets geknapt. De nasleep van die zondagmiddag in Nijmegen was 
een mentale klap. Geert van Drempt: “Eigenlijk zijn we die nooit 
meer te boven gekomen.” 

Wim Janssen (links) en Joop Driessen demonstreren hun traptechniek. 
Geert van Drempt ontbreekt vanwege vakantie.
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NIOO-terrein

De afgelopen tijd zijn diverse gebouwen op het terrein afge-
broken. Erg prettig wanneer je beseft dat in de panden veel 
asbest was verwerkt. Ook heeft projectontwikkelaar Solvast 
een aangescherpt ontwerp gedeeld met omwonenden en de 
Dorpsraad. Zodra er meer te delen is, zullen we hier uiteraard 
over communiceren.

Evenementenkalender Hart van Heteren

Liefkenshoek
In de voorbereidingen op de woningbouw naast Liefkenshoek is er met enkele  
omwonenden gesproken over de huidige parkeerdruk. De ontwikkeling hier is een 
kans om dit probleem aan te pakken. Ook hopen we dat in dit traject een veiligere 
en comfortabelere loopverbinding ontstaat tussen Liefkenshoek en het centrum. 
Hiermee zullen het toekomstige dorpshart en de Huiskamer van Heteren ook beter 
toegankelijk worden voor de ouderen daar.

De bouwhekken zijn geplaatst en de volgende fase betreft archeologisch onderzoek. 
Heteren kent een rijke historie en dus is het spannend of en zo ja, wat er gevon-
den kan gaan worden. De vele betrokken vrijwilligers kijken echter vooral vooruit.  
Zodra het gebouw staat, de openbare ruimte mooi is ingericht en de ondernemers 
hun winkels hebben geopend, is het belangrijk dat de evenementenagenda van ons 
toekomstige dorpshart ook vorm heeft gekregen. En daarin zijn inmiddels al mooie 
stappen gezet! Evenementen zorgen voor gezelligheid, levendigheid en verbonden-
heid, en laten ons dorpshart straks echt kloppen. 

De groep vrijwilligers die zich momenteel inzet om deze agenda verder te vullen, is  

in gesprek met bestaande initiatieven en kijkt naar kansen voor nieuwe initiatieven.  

Wil je ook een rol spelen? Kijk dan op www.hartvanheteren.nl om te zien hoe je in 

contact kunt komen. 

Nieuwe Dorpsraadsleden

Ondanks vele mooie successen en lopende 

projecten zijn er ook nog veel zaken die we 

graag zouden willen oppakken. Daarom zijn 

wij op zoek naar nieuwe leden die ons team 

zouden willen en kunnen versterken! Wil jij 

je inzetten voor Heteren en durf jij je nek uit 

te steken? Wil jij niet aan de zijlijn toekijken? 

Overweeg dan om je aan te sluiten bij de 

Dorpsraad. 

Neem voor meer informatie contact op  

met een van onze dorpsraadsleden of stuur 

een e-mail naar info@dorpsraadheteren.nl. 

Restpuntenlijstje 
uiterwaardenplan

Afgelopen weken hebben wij als Dorpsraad 
goede constructieve gesprekken gevoerd 
met o.m. Dekker Groep en Geldersch Land-
schap & Kasteelen over de restpunten en  
het toekomstige beheer van onze uiterwaar-
den. Nadat deze zaken zijn geregeld, zal 
ook nog een toegift volgen vanuit Dekker  
Groep. Het is nu al een gebied waar veel  
Heterenaren volop van genieten, maar het 
gaat dus nog mooier worden. Loop af en toe 
een rondje door de uiterwaarden en laat je 
verrassen!
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Nieuw elan

In het begin van de jaren tachtig was de jeugdsoos van Stichting 
de Ark een groot regionaal succes geworden. Maar zoals wel va-
ker, zakte het succes een beetje weg. In de groep van vrijwilligers 
kwamen nieuwe gezichten en nieuwe bestuursleden. Er kwam  
een nieuwe generatie aan het bewind. “Wij waren inmiddels vrij-
williger geworden bij de soos. Een nieuwe generatie had de regie 
van de zaterdagavond overgenomen. Het was allemaal leuk op 
deze manier, maar wij wilden meer. Het moest in onze ogen wat 
commerciëler en groter opgezet worden. Muntjes, meer disco en 
live bands moesten publiek trekken naar onze soos. Het moest  
een discotheek worden”, vertelt Henk Jan Louwerse, een van de 
achttien vrijwilligers van de Barrakoeda. 

Optredens 

“In ongeveer 1985 bedachten wij de naam de Barrakoeda. Dat was 
een hippe naam, die een discoklank had. Met deze naam wilden 
wij meer mensen naar ons toe lokken en een commercieel succes 
van de Barrakoeda maken. Als stichting mocht je geen winst ma-
ken, maar met een grotere spaarpot konden wij ook meer doen. 
Het spaargeld dat wij overhielden van alle zaterdagavonden, 
werd besteed aan ‘Buitenpop’ en de live bands. Buitenpop was 
een live concert met verschillende bands. Buitenpop, daarvoor  
Koninginnepop genoemd, bestond al voor de Barrakoeda, maar 
bleef voortbestaan in onze tijd”, vertelt voormalig penningmees-
ter Els Aalbers. “De Ark was de hoofdstichting met daaronder 
kleine clubs, die hun eigen thema-avonden organiseerden. Deze 
hadden dan weer een eigen bestuur dat verantwoording aflegde 
aan het stichtingsbestuur. Het geheel werd uiteindelijk door de 
gemeente Heteren gesubsidieerd en goedgekeurd.” Of alle feiten 
kloppen, weten de voormalig Barrakoeda-bestuurders niet zeker. 
Het is meer dan dertig jaar geleden en de herkomst van de subsidie 
hield de jonge vrijwilligers in die tijd ook niet bezig. Plezier was 
belangrijk, niet de regeltjes van de overheid.

Klussers

“Wij deden en maakten alles zelf. Wij hadden een heel creatieve 
groep met een aantal handige jongens. Henri (Driessen) maakte 
zelf de discoballen. Daar was geen geld voor. Hij had piepschuim 
ballen geregeld en beplakte deze met stukjes spiegel. Dit hoorde 
helemaal bij die tijd. Het grappige was dat de discoballen van 

Henri beplakt waren met een soort lijm, dat niet tegen de vochtige 
warmte van het grote publiek kon. Na een gezellige avond zagen 
wij diverse stukjes van onze ‘discobal’ op de vloer liggen”, vertelt 
toenmalig voorzitter Wilma Driessen. “De muziek, promotie 
in De Gelderlander en De Drie Burchten werd door onder anderen 
Hans (Boerwinkel) geregeld en zorgde voor veel aanloop. Wij be-
manden de bars in verschillende ploegen. Je had een vroege of late 
dienst. Op een drukke avond hadden wij meer dan driehonderd 
mensen in de Barrakoeda.” 

Trots en verleden tijd

Bij het horen van de verhalen van de ‘derde generatie’ vrijwilli-
gers kwam vooral naar voren dat ze heel trots waren op hetgeen 
ze bereikt hadden met de Barrakoeda. “Met heel beperkte midde-
len hebben wij de Barrakoeda toch jarenlang draaiend gehouden  
door veel te knutselen en hard te werken. Er zijn veel bekende  
bands geweest zoals onder meer de Margriet Eshuysband, Herman  
Brood, Vitesse, Frank Boeijen Groep en de Time Bandits. Verder  
kregen wij de zaal vol met de toen heel populaire dj’s van Delta 
radio en Keizerstad”, vertelt Henk Jan. “Soms had je ook wel eens  
een flater. De poster van het optreden van de band ‘Gratis Bier’ 
zorgde voor veel verwarring en misschien wel wat teleurstel-
ling bij de bezoekers van de discotheek. Maar dat is een van de 
vele mooie herinneringen die wij aan de Barrakoeda hebben  
overgehouden.”

Kan het nog?

Na ongeveer 1992 kwam er een nieuwe generatie vrijwilligers, die 
de regie overnam. En niet veel later kwam er een einde aan het avon-
tuur van de Barrakoeda. Aan het meezingen op de discotonen van 
de jaren tachtig kwam een einde. “I am specialized in you”, gezongen 
met de hoge stem van de zanger van de Time Bandits, kwam alleen 
nog uit de speakers van de radio. Een aantal generaties heeft met 
plezier de jeugdsoos van Heteren georganiseerd. In verschillende 
tijdperken in een ander maatschappelijk klimaat werd er met  
beperkte middelen voor iedereen een gezellige zaterdagavond  
verzorgd. Misschien kan er weer nieuw leven in de Barrakoeda-
zaterdagavond geblazen worden, maar nu met de nieuwe arties-
ten en op de klanken van de nieuwe discomuziek van onder meer  
The Weekend, Miley Cyrus en Dua Lipa.

Vanuit Stichting de Ark werd door onder anderen Han Marseille en Joke Nijenhuis de jeugdsoos van Heteren opgericht.  

De jeugdsoos moest de jeugd van Heteren verenigen in de oude kerk in de Bremstraat. Na het succes in de Bremstraat moest  

er verhuisd worden naar de oude katholieke school aan de Schoutenkamp. Daar bloeide de soos opnieuw op met een nieuwe 

groep vrijwilligers. 

De Barrakoeda
de jaren 80 disco van de jeugd in Heteren
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Fantom - op het schoolplein bij BarrakoedaFantom - op het schoolplein bij Barrakoeda

DOOR SEBASTIAAN JANSEN

In drie afleveringen 

besteedt de Peperbus 

aandacht aan de 

jeugdsoos in Heteren. 

In dit nummer het derde 

en laatste deel.
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Als geen ander weet dorpsgenoot Stineke Veenhuizen wat ervoor  
nodig is om een lintje te krijgen. Haar man was zowel bij de 
toenmalige gemeente Heteren als bij de gemeente Overbetuwe  
kabinetschef en promootte bij de burgers het aanvragen van  
koninklijke onderscheidingen.

“Veel mensen verdienen een lintje voor hun inzet voor de samenleving, 
maar krijgen dat niet omdat er simpelweg geen aanvraag wordt inge-
diend. Of de aanvrager ziet er uiteindelijk vanaf, omdat het heel veel 
werk kost om de aanvraag te onderbouwen.” 

In de krant lees je vaak maar over twee vrijwilligerstaken, waar-
voor het lintje wordt uitgereikt. Zoals in het geval van Stineke 
voor haar inzet voor de medeorganisatie van de jaarlijkse collecte 
van KWF Kankerbestrijding en als secretaris voor de Stichting  
Driel-Polen. In werkelijkheid is het een voorwaarde om jarenlang, 
aaneengesloten en bij verschillende organisaties vrijwilligerswerk  
te verrichten. Stineke somt deze moeiteloos op: “Het begon bij  
de oudercommissie op school, en ik werd secretaris en later ook 
voorzitter bij de Bond van Nederlandse Plattelandsvrouwen, 
nu Vrouwen van Nu. Toen mijn moeder stierf aan een hartaan-
val ben ik een reanimatiecursus gaan doen en werd ik lid van de 
EHBO. Daar werd ik gevraagd voor het bestuur en gaf ik jarenlang 
jeugd-EHBO op school.” Ook was er inzet voor de Zonnebloem,  
de Dorpsraad en KWF Kankerbestrijding. Stineke rolde van het 
ene in het andere. Na het verrichten van hand- en spandiensten 
tijdens de herdenkingen in Driel nam Stineke het secretariaat 
voor de Stichting Driel-Polen over van haar man, toen hij over-
leed. “Daar komt veel meer bij kijken dan alleen notuleren en 
adressen bijhouden.”

De onderbouwing

De uitreiking van de lintjes, tijdens de lintjesregen, is altijd op de 
laatste werkdag voor Koningsdag. Wist u dat een onderscheiding 
soms ook bij een andere bijzondere gelegenheid wordt uitgereikt? 
De aanvraag hiervoor moet minimaal vijf maanden tevoren wor-
den gedaan bij de gemeente. De kabinetschef van de gemeente 
beoordeelt of de aanvraag (16 pagina’s!) compleet is. Soms wordt 
een aanvraag meerdere keren teruggestuurd voor verdere aan- 
vulling. Iedere onderdeel van het vrijwilligerswerk moet nauw-
keurig en uitgebreid omschreven zijn en voorzien zijn van brie-
ven van mensen die de aanvraag ondersteunen. Achtereenvolgens 

beoordelen de burgemeester, de Commissaris van de Koning, het  
Kapittel voor de Civiele Orden en de Minister de aanvraag, voor-
dat de Koning zijn handtekening zet. 

De smoes

Jarenlang kreeg Stineke in de kantlijn mee hoe mensen met een 
smoesje naar het gemeentehuis of een ander locatie werden ge-
lokt, om de toekenning zo lang mogelijk geheim te houden. Zelf 
had zij nooit verwacht een lintje te krijgen, maar overtuigd was  
ze wel dat zij nooit in zo’n smoesje zou trappen. Haar zoon 
had haar gevraagd klant te spelen tijdens een fotoshoot in zijn  
kledingzaak. “Wij gingen binnendoor naar Elst, want er was een 
weg afgesloten. Heel aannemelijk allemaal. Pas toen hij de afslag 
nam richting het gemeentehuis, begon mij iets te dagen. Ik ben  
er compleet ingetuind.” 

Rijk

Stineke floreert bij vrijwilligerswerk: “Je doet vrijwilligerswerk 
omdat je het leuk vindt. Het heeft mij heel veel gebracht. Veel 
mensenkennis opgedaan, bijzondere ontmoetingen meegemaakt, 
veel mensen leren kennen. Het heeft mij echt rijker gemaakt.  
Pas de dag na de uitreiking realiseerde ik mij wat ik allemaal heb  
gedaan. Ik vind het belangrijk dat een dorp levendig blijft.”

Naast Stineke Veenhuizen is in Heteren Gerrit Boudewijn tot Lid 
van de Orde van Oranje Nassau benoemd. Ook oud-dorpsgenoot  
Gerard van Drempt, onlangs verhuisd naar Elst, is onderscheiden. 

Zelf een aanvraag doen voor iemand? Neem contact op met 

kabinet@overbetuwe.nl of kijk op www.lintjes.nl

De kranten stonden er in april vol van: het had de Koning 

weer behaagd om lintjes uit te delen, ook in Heteren. Maar 

wat moet je eigenlijk doen om voor zo’n koninklijke onder-

scheiding in aanmerking te komen? De Peperbus zoekt het 

voor u uit. DOOR ROELIE VAN DER WEIDE
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Stineke Veenhuizen  

 

Het regent 
lintjes
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Op het moment van schrijven is het nog 
niet zeker of de speelweek Fun4kids door 
kan gaan. Maar als organisatie zijn we 
toch al even bezig om klaar te staan met 
een coronaproof programma. De vaste 
onderdelen, zoals hutten bouwen, beauty 
dag, koken en bakken, sieraden maken, 
knutselen kunnen niet. We hebben ge-
kozen voor sport en spel. Aangevuld met 
twee dagen clowns, een dag trommelen 
en een hele week een skelterbaan. Er zal 

geen tent staan, maar wel veel lucht- 
kussen attributen.
Door de onzekerheid hebben we geen 
sponsors kunnen benaderen en geen 
programma(boekje) gemaakt. Met dit 
programma kunnen we echter snel scha-
kelen en hebben we minder vrijwilligers 
nodig. We houden je op de hoogte via  
diverse kanalen. Hopelijk krijgen we 
groen licht en kunnen de kinderen zich 
nog een week uitleven.

Speelweek 
Fun4kids 
van 23 t/m 
27 augustus

Jonge mantelzorgers  
Overbetuwe in het zonnetje

Vanuit het jongerencentrum in Heteren 
verzorgde Forte Welzijn leuke activiteiten 
voor de jongste mantelzorgers. Ze trapten 
dansend af met het nummer: Bewegen 
is gezond. Voetballen, tafeltennissen, of 
jezelf even een lid van een popband wa-
nen: het kon allemaal. Er hoefde namelijk 
even helemaal niets. Belangrijk voor deze 
jongeren die te maken hebben met zorg 
rondom een familielid. Voor hen is den-
ken aan een ander meer dan doodgewoon. 
“Even ‘me-time’ voor deze kids, met als  
uitsmijter een groot applaus. Gewoon,  
omdat ze doen wat ze doen, dealen waar-
mee ze van doen hebben en toch ook ge- 
woon jong zijn”, aldus Benny. 

Verwenpakketjes

Met dank aan de Jumbo Macleane Europa- 
plein (in Elst) zijn er al 47 verwenpakketjes 
uitgedeeld aan jonge mantelzorgers van 
13 jaar en ouder. 
Meer informatie over Forte vind je op 

www.fortewelzijn.nl. 

Bigband Overbetuwe timmert aan de weg

Eindelijk, we mogen weer! Door de lock-
down was het niet mogelijk om het veertig- 
jarig bestaan, september 2020, te vieren. 
Alle optredens vervielen, waaronder het 
jaarconcert in december. Er zijn in de afge-
lopen vijftien maanden nogal wat inkom-
sten weggevallen en daarom zijn er diverse 
acties op touw gezet om de clubkas weer 

aan te vullen. Op 19 juni had de muziekvereniging een verkoopstand ingericht bij de 
Jumbo in Heteren. Hier werden versgebakken kniepertjes verkocht, gebakken door de 
muzikanten. Zelfs is er interesse getoond om als muzikant toe te treden tot de bigband! 
Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe (jeugd)leden. Na de zomervakantie wil de bigband 
starten met een opleidingsorkest, waarbij kinderen kennis kunnen maken met de  
diverse muziekinstrumenten. Na deze kennismakingsperiode kunnen de muzikanten 
in groepjes of individueel een muziekinstrument leren bespelen. Ook donateurs wor-
den gezocht. Hierover wordt u binnenkort via de media geïnformeerd. 
Meer informatie over de Bigband Overbetuwe: Henk Los (06) 21 85 96 76

De sage van Roosje van Heteren
Op een kwade dag in 1834 stroomde hier 
voor de zoveelste keer de Rijn over en de 
kerk en enkele gebouwen stortten hier-
door in. De Peperbus werd gered, de rest 
was spoorloos.
Sinds die fatale dag werd er regelmatig een 
vaag mensfiguur waargenomen. Precies  
op de plek van het verdronken Heteren- 
deel. Achter de Pepertoren tuurde deze 
man in de verte. Een gissing is dat hij zijn 
vrouw zocht.

In 2020 werd, naast de T-splitsing Fles-
senstraat-Randwijkse Rijndijk weer een 
waarneming gedaan. Dit keer een nevelig 
kindfiguur. Het verhaal gaat dat de ooit 

turende man zijn vrouw gevonden moet 
hebben. Het meisje moet een nazaat van 
hem zijn. Ze wordt Roosje van Heteren 
genoemd. Sinds haar mistige aanwezig-
heid worden wilde bloemen gezien in 
en om het dorp. In de volle grond en als 
bosjes neergelegd. Ook tekeningen met 
kiezelsteentjes zien anderen hier en daar.

Roos betekent vreugde en geluk. De hart-
vormige bloemblaadjes doen ons denken 
aan liefde en vertrouwen. We hopen dat 
Roosje met deze eigenschappen de ver-
binding, die te voelen is in het dorp, zal 
versterken. Laten we haar nevelige aan-
wezigheid koesteren.

Gezellige en sportieve verjaardag van s.v. S.D.O.O.!

Nieuws uit 
de Vlindertuin
Welkom mens & dier!

Nu het beter weer is en de tuin meer 
vorm en kleur krijgt, willen wij het wel 
uitschreeuwen.
Welkom mensen èn ook zeer welkom 
kruipende en gevleugelde diertjes!
Voor de dieren is er; houtschors, twee 
insectenhotels, door de Rabobank ge-
sponsorde verse en zeer voedzame grond, 
bloeiende planten, een pluktuin vol wilde 
bloemen, klimrozen, AH moestuin-
plantjes en nog veel meer... Hoe heerlijk 
kan het zijn daartussen te kriebelen en te 
wiebelen!
En voor jullie, lieve mensen, is het nog 
wennen natuurlijk. Even een groter 
rondje lopen richting Homoet of afstap-
pen wanneer u met de fiets over de Uilen-
burgsestraat rijdt. Loop door het mooie 
hek naar het ronde bankje, heerlijk in de 
zon of schaduw. Het hek en het bankje 
zijn gesponsord door ‘Overbetuwe Doet’. 
Geniet van een mindful momentje in de 
Vlindertuin.
Jullie hebben massaal geschonken en 
dat doet ons deugd. Binnenkort kun je 
toekijken als we het ooievaarsnest gaan 
bouwen. En misschien een keertje helpen 
wanneer we een vrachtlading bloemen 
en planten uit sponsoring gaan planten? 
Het is een Vlindertuin voor en door in-
woners. Op deze manier hebben we er 
samen heel veel plezier van. 

Zoek je een mooie locatie voor een optre-
den met het koor, de brei- en haakclub, 
voor een fotocursus, een debat groep, een 
boekenclub, een tuindersvereniging? Of 
kom langs met je yogamat, het kan alle-
maal. Je bent welkom in de Vlindertuin 
aan de Uilenburgsestraat 1b in Heteren. 

Tot slot, de kinderboerderij wordt opnieuw 

ingericht. Met mooi weer staan dan de 

geitjes heerlijk in de Vlindertuin. Dit bete-

kent vermaak voor kleine dieren en kleine 

mensen!

1926 was het geboortejaar van onze voetbalvereniging in Heteren. Met het 100-jarig  
bestaan in het zicht, werd er op zaterdag 29 mei jl., ondanks de coronamaatregelen,  
aandacht besteed aan het 95-jarig bestaan. Na weken van regen hadden we het geluk dat 
de hele zaterdag de zon scheen en zelfs de zonnebrand voor bescherming moest zorgen.

Voor de jongere jeugd was in de ochtend voetbalclinic georganiseerd, uiteraard gecom-
bineerd met waterspelletjes en in de middag moest de oudere jeugd aan de bak met  
onder andere boerenvoetbal, voetvolley en latje trappen.

Alle kinderen kregen na afloop een medaille en diploma voor hun inspanningen en  
enthousiasme. Onder leiding van aanjaagster Esther en met dank aan alle vrijwilligers 
en leiders hebben we er een prachtige verjaardag van gemaakt!



18 19

Ik word ontvangen in de haaghut (droogschuur) van het museum 
door Gerrit Anneveld, die meteen enthousiast begint te vertellen 
over de fabriek, het productieproces van de bakstenen tot en met 
de geschiedenis van het smalspoor en zijn locomotieven. 

Dat het hard en zwaar werken was, is wel te zien aan al het gereed-
schap dat bewaard is gebleven. Op historisch beeldmateriaal is te 
zien hoe het proces vroeger ging. Er zijn oude personeelslijsten 
bewaard gebleven waaruit blijkt dat hele gezinnen in de fabriek 
werkten. Veel met verschillende functies en bijnamen. 

Wim van Dijk bijvoorbeeld was de zoon van de steenovenbaas en 
had als bijnaam ‘de Bros’. Hij was uitkruier, inschuiver en inrijder. 
Bart Budding, ook wel ook wel ‘de kuilder’ genoemd, was lader  
en inrijder. Er werkten ook vrouwen op de fabriek. Niet in de 
administratie maar als stenensjouwer en aangevers. Jan van de  
Bovenkamp was twaalf jaar toen hij in 1955 voor de eerste keer  
meeging. In de vakanties mocht hij mee op de stang van z’n  
vaders fiets met het pontje vanuit Renkum, werken in de steen- 
fabriek. De paar centen die hij daarbij verdiende, waren welkom 
in het gezin. 

Sinds de komst in 2005 van het smalspoormuseum, dat vanaf  
de oprichting in 1984 op diverse plaatsen in Gelderland gevestigd 
is geweest, is een logische combinatie ontstaan van de ambach-
telijke steenfabricage en de treintjes die daar vroeger aan te pas  

kwamen. Het museum trekt publiek aan, ook doordat het de aan-
dacht trekt van passanten die er via het veerpontje oversteken. 

Het smalspoormuseum wil het ambacht van het stenenbakken  
en de gebruikte gereedschappen met de daarbij behorende loco-
motieven presenteren voor het nageslacht. Het is een museum 
waar je niet met je handen op de rug doorheen loopt. Twee dagen 
per week zijn er rondleidingen. Bezoekers moeten reserveren. Ze 
krijgen uitleg over de steenfabricage en het transport en kunnen 
ook een ritje maken met één van de treintjes over het fabrieks-
terrein aan de rivier. Vooral de jonge kinderen vinden het ritje een 
geweldige belevenis.

Op dit moment zijn er 35 vrijwilligers aan het werk in diverse 
functies. Een ding hebben ze allen gemeen: ze kunnen er enthou-
siast over vertellen.
Informatie over openingstijden en reserveren: www.smalspoor.nl

Het oude ambacht leeft voort bij ‘Zilverschoon’
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DOOR SUZANNA KOLENBRANDER

Steenfabrieken zijn vast verbonden met de geschiedenis van Heteren. Veel gezinnen uit het dorp hebben er gewerkt. Langs  

de Nederrijn tussen Heteren en Randwijk hebben vier steenfabrieken gestaan. Twee zijn er nog. In één daarvan, ‘Zilverschoon’, 

houdt een tiental vakmensen het oude ambacht van de steenbakker in leven. Zo geven zij de kennis van meer dan anderhalve 

eeuw steenfabricage door aan volgende generaties. Dat op het terrein ook het Gelders Smalspoormuseum is gevestigd,  

verhoogt alleen maar de aandacht voor deze oude bedrijvigheid.
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Ook een artikel plaatsen....

Wil je ook een artikel plaatsen namens 

jouw vereniging, stichting, straat of ander 

initiatief in de volgende editie? Stuur dan 

uiterlijk voor 8 oktober jouw artikel naar 

hetereninactie@peperbus-heteren.nl. Een 

bericht voor ‘Heteren in actie’ telt maxi-

maal 140-150 woorden. Eventuele foto’s 

graag met voldoende resolutie aanleveren. 

Op basis van beschikbare ruimte wordt de 

grootte van de foto aangepast. De volgende 

Peperbus verschijnt op 5 november 2021. 

HTTC’71 viert in 2021 
een jubileumjaar met 
een gouden randje

De Heterense tafeltennisclub bestaat 25 
oktober vijftig jaar. HTTC’71 kent een 
lange en prachtige tafeltennisgeschiede-
nis. Er is dan ook een feestcommissie die 
volop bezig is met de voorbereidingen om 
dit – rond de herfstvakantie – uitgebreid 
te vieren.
Daarbij wordt gedacht aan een feesttoer-
nooi, een clinic met bekende Nederlandse 
tafeltennissers, een pubquiz en nog veel 
meer. Het is bedoeling een gevarieerd 
programma te maken voor jong en oud, 
leden en oud leden en gasten en natuur-
lijk ook voor de grote groep jeugdleden.
Tinus Westerhof, namens de feestcommissie

Nu we voorzichtig gaan terugkeren naar 
‘het ‘oude normaal’, komt voor zang-
koor Couleur Locale ook het moment 
dat we kunnen gaan zoemen in plaats van 
zoomen, zoals we dat het afgelopen half 
jaar hebben gedaan. Na het begin van de  
coronacrisis werd duidelijk dat zingen 
met een groep mensen een verhoogde 
kans op besmetting opleverde. 
Couleur Locale pakte met computer-
programma’s digitaal de draad op. Maar 
naar gezellig zingen in een zaaltje blijft 
natuurlijk onze voorkeur uitgaan. 
Ook wij worden dus blij dat binnenkort 
het repeteren in een zaaltje en het den-
ken aan een optreden weer in het vizier 
komen.
Mocht het bij jou ook gaan kriebelen en 

wil je gezellig zingen met een leuke groep 

mannen en vrouwen? 

Neem dan contact op via onze website: 

www.koorcouleurlocale.nl. Bij alle stem-

groepen kunnen we versterking gebruiken. 

We horen graag jouw muzikale bijdrage!

GroenLinks Overbetuwe zoekt kandidaat raadsleden

In maart 2022 vinden de gemeenteraads-
verkiezingen plaats. GroenLinks is op 
zoek naar mensen die namens Groen-
Links in de gemeenteraad het sociale en 
groene geluid waar wij voor staan, willen 
uitdragen. 
De samenstelling van onze kandidaten-
lijst zal divers zijn. Dat betekent dat 
GroenLinks zoekt naar mensen met  
verschillende achtergronden. Daarbij 
kan het gaan om verschillende culturele 
achtergronden, leeftijd en opleidings-
niveau. Maatschappelijke betrokken-
heid en spreiding van kandidaten in de 
gemeente is ook van belang. Daarnaast 
is ervaring en interessegebied iets waar 
we naar kijken. We willen kandidaten 
die een zo breed mogelijke inhoudelijke 
betrokkenheid vertegenwoordigen. Van 
klimaat tot aanpak van armoede en van 
emancipatie tot fietsbeleid. 

Wil jij je steentje bijdragen, en samen  

met ons werken aan een groenere en 

socialere gemeente? 

Mail dan naar kandidatencommissie@

groenlinksbovenbetuwe.nl om meer 

informatie te krijgen en/of te solliciteren. 

We heten je graag welkom in ons team!

HTV 50 jaar jong
30 september 1971- 30 september 2021

Na 50 jaar nog steeds een actieve vereniging waarbij het destijds beschreven doel nog 
steeds van kracht is, namelijk ‘Het doen beoefenen en bevorderen van de tennissport’.

De HTV heeft sinds de oprichting door een groep enthousiaste tennisliefhebbers haar 
banen en het clubhuis ‘De Terp’ op het industrieterrein (Poort van Midden Gelderland 
Groen). Inmiddels heeft de HTV al jaren vier mooie kunstgrasbanen en een oefenkooi 
met muur en miniveld voor de jeugdleden. Het clubhuis is door de leden prachtig opge-
knapt en met een heerlijk terras een fijne plek om in het zonnetje te genieten van mooi 
tennis en goed gezelschap. 
Door de verlichting wordt er vrijwel iedere avond gespeeld door leden en in een regulier 
seizoen zijn er competitieteams die spelen op vrijdagavond en in het weekend. In het 
voorjaar en najaar organiseert de HTV dubbeltoernooien die in de regio populair zijn en 
veel tennissers in die toernooiweek naar Heteren trekken. 
Gelukkig is tennis in de coronaperiode een van de weinige sporten geweest die door kon 
gaan, hoewel met beperkingen. Ook de tennislessen, verzorgd door een goede tennis-
school, zijn populair en bieden iedereen de mogelijkheid te leren tennissen of om steeds 
beter te worden.

Het 50-jarig bestaan is zeker een aanleiding om gezamenlijk dit heugelijke feit onder  
de aandacht van de Heterenaren te brengen. We willen dit dan ook niet onopgemerkt 
voorbij laten gaan en daarom is een commissie Jubileum hard aan het werk om op zater- 
dag 2 oktober iedereen te laten zien dat de HTV nog steeds springlevend is.

Zoomen of zoemen? 
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Half december 1975 opende Herman Fonteijn zijn bloemenzaak 
aan de Dorpsstraat, op de plek waar nu de Hubo zit. Via via had 
hij gehoord dat de tandarts vertrok en dat deze ruimte vrij kwam. 
Bert Jansen zorgde voor de inrichting en met de opening van de 
bloemenwinkel kwam een droom uit. Van jongs af aan voelde  
Herman zich sterk met de natuur verbonden, volgde de tuinbouw-
school en ging eerst aan de slag bij een bloemenzaak in Arnhem 
om ‘het vak te leren’. Na een paar jaar had hij voldoende ervaring 
opgedaan en sprong hij in het diepe.

Hoe was dat?

“Om de zaak te starten moest ik al mijn spaarcenten gebruiken. 
Ook mij ouders sprongen bij om de eerste start te maken. Dat is 
best spannend, maar in Heteren was er echt behoefte aan een 
bloemenwinkel. Er was weinig concurrentie, de supermarkt ver-
kocht bijvoorbeeld geen bloemen. Die investeringen heb ik snel 
terugverdiend. We hadden op vrijdag nog een koopavond en Gini 
Jansen zorgde ervoor dat ik met hen kon mee-eten. Ik kreeg altijd 
bloemkool met een gehaktbal, mijn lievelingskostje. Die eerste  
periode was een geweldige tijd en we hadden veel lol en plezier met 
elkaar.”

Je hebt niet zo lang aan de Dorpsstraat gezeten

“Ik ben inderdaad op 24 september 1980 naar de Beemd verhuisd. 
Ik heb die stap toen gemaakt, omdat we bij De Beemd een dorps-
hart wilden creëren. Daar is niks van gekomen. Ik zat daar naast 
bakkerij Van Drempt. Van hen kreeg ik iedere zaterdag gebak en 
vrijdagavond kookten ze zoveel, dat ze mij ook konden voorzien. 
Daar ben ik nog steeds dankbaar voor! Later was er sprake van dat 
het oude gemeentehuis een winkelcentrum ging worden, op de 
plek waar nu de Brede School zit. De plannen waren vergevorderd 
en ik zou daar ook naartoe gaan. Ook dat is allemaal niet door- 
gegaan en uiteindelijk vestigde de Rabobank zich in dat pand.”

Wat zie je als de hoogtepunten van de afgelopen 46 jaar?

“In al die jaren heb ik een bijzondere band met mijn klanten opge-
bouwd. Ik wist van sommigen de datum van trouwdag en verjaar-
dag. Je bent als bloemist betrokken bij de hoogte- en dieptepunten 
van mensen. De bloemist is er van begin tot het einde bij. Van wieg 
tot graf. Het leukste vond ik altijd om creatief bezig te zijn, om 

mooie bloemstukken te maken. Ook vond ik het mooi om kennis 
over te dragen. Ik ben een erkend leerbedrijf geworden en heb veel 
mensen opgeleid tot bloemist.”

En dieptepunten?

“Ons vak is zo arbeidsintensief! Dat zien de mensen vaak niet. 
Niets is van tevoren klaar. Alles moet gemaakt worden. Dat bracht 
soms stress met zich mee. Je kunt het niet doorschuiven naar de 
volgende dag, je moet het die dag leveren. Soms kon ik al dat werk 
niet overzien, maar dan had ik altijd veel steun aan Anneke. Zij is 
op 16-jarige leeftijd bij mij komen werken en is daarna niet meer 
weggegaan. Zij kent mij goed en zegt op die momenten iets als 
‘ga maar even naar de keuken om af te koelen’. Zij kon mij op het 
goede spoor zetten.”

Je bent altijd heel betrokken geweest bij Heteren!

“Ik heb veel goede doelen gesteund, waaronder de Zonnebloem. 
Ook de sportverenigingen droeg ik een warm hart toe. En uiter-
aard de Peperbus, een geweldig magazine! Ik heb ook 24 jaar ge-
diend bij de vrijwillige brandweer. Dat was de mooiste tijd van 
mijn leven. We deden veel aan wedstrijden mee en eindigden altijd 
zeer hoog. De onderlinge kameraadschap was geweldig. We deden 
alles voor elkaar. Als iemand een probleem had, dan losten we dat 
onderling op. Op mijn 50ste ben ik gestopt. De brandweer werd te 
beroepsmatig en de lol was er toen wel een beetje af.”

Zijn er ook jaren geweest dat het moeilijker ging met de zaak? 

“In de bloemenwereld gaat alles in golfbewegingen. Je hebt vette 
en magere jaren. Ik verkoop een luxeproduct, dus als de economie 
goed gaat en mensen iets te besteden hebben, dan merk ik dat di-
rect. Ook de supermarkt ging bloemen verkopen. Meneer Mudde 
verkocht bewust geen bloemen, maar de Jumbo moet verplicht 
het hele assortiment verkopen, dus ook bloemen. Daardoor is het 
‘weekendbloemetje’ verdwenen. Voor speciale gelegenheden ko-
men ze nog wel steeds hier. De mensen in Heteren gunnen mij dat 
bloemetje ook. Daar ben ik nog steeds heel blij mee! Momenteel 
is de trend dat mensen zoeken naar het ambachtelijke. De consu-
ment vindt het praatje er omheen belangrijk, wil de binding terug 
hebben. Dat merk je ook in Heteren. Dat mijn klanten even hun 
verhaal willen delen.”

Waarom stop je ermee? 

“Ik ben er nu wel klaar mee en wil andere dingen gaan doen. Ik 
wil bijvoorbeeld natuurgids worden. Bovendien sport ik graag. 
Ik heb bijvoorbeeld veertien keer de alternatieve Elfstedentocht 
geschaatst en één keer de echte Elfstedentocht, alleen wel een dag 
van tevoren. Nu ben ik officieel lid van de Friese Elfstedenvereni-
ging, dus als de tocht de volgende winter doorgaat, dan ben ik er 
bij. Daarnaast fiets ik bij WTC in Driel.”

Als dé bloemist van Heteren was Herman Fonteijn (67) betrokken bij de hoogte- en dieptepunten van mensen. Na bijna  

46 jaar sluit hij de deuren van zijn zaak en neemt ons dorp afscheid van een betrokken ondernemer. Hoewel Herman ernaar 

uitkijkt om iets anders te gaan doen, blikt hij met de nodige weemoed terug. DOOR JOHAN KROES
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is er van begin 
tot het einde bij. 
Van wieg tot graf.
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De bloemist 
Herman Fonteijn neemt op 31 juli a.s. 

afscheid van Heteren met een borrel, voor 

iedereen die zich betrokken voelt bij de bloe-

menzaak. U bent van harte welkom tussen 

14.00 - 17.00 uur. De laatste weken gaat alles  

in de verkoop, maar als mensen nog iets  

speciaal willen graag van tevoren bestellen!

Herman FonteijnHerman Fonteijn

Afscheid van Herman FonteijnAfscheid van Herman Fonteijn
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Met een paar rake halen met zijn kettingzaag tovert 
Anton Klijnsmit in een oogwenk de contouren van de 
uil tevoorschijn uit de stam. Zaagsel, spanen en snip-
pers vliegen in het rond. Een paar krijtstrepen en een 
geoefend oog zijn genoeg om het dier trefzeker neer 
te zetten. Een motorzaag gebruikt Klijnsmit voor de 
grove streken, een kleinere elektrische machine is het 
penseel waarmee hij het verenkleed en andere details 
aanbrengt. De ogen werkt hij af met een beitel. “De 
ogen van de uil trekken de meeste aandacht, dus die 
vergen ook extra zorgvuldigheid.”

Klijnsmit, afkomstig uit Nieuw-Beijerland, wilde 
eigenlijk boswachter worden en ging naar de Bos-
bouwschool in Velp. Maar hij ontdekte bij toeval dat 
je met een kettingzaag ook andere dingen kunt doen 
dan kappen en snoeien. Op zijn zestiende maakte hij 
zijn eerste stukken. Nu leeft hij van zijn liefhebberij 
en laat hij als wild life artist overal in het land houten 
beelden achter. Meestal van dieren, en heel vaak uilen. 
“Bij duizend ben ik opgehouden met tellen”, lacht hij. 
De trefzekerheid en de snelheid waarmee Klijnsmit 

werkt, roept bewondering op van buurtgenoten en 
voorbijgangers. “Mijn zaag loopt op brandstof, en ik 
op complimenten”, zegt hij.

Nederland telt enkele tientallen kettingzaagvirtuo-
zen zoals hij. Ze ontmoeten elkaar nu en dan bij wed-
strijden en demonstraties. Door de coronacrisis is dat 
deel van zijn agenda wat rustiger, maar aan opdrach-
ten heeft hij geen gebrek. “Er zijn veel na de oorlog 
geplante bomen die nu gekapt worden en een mooie 
omvang hebben om er wat van te maken.” 

Een willekeurige uil of een beer maakt Anton op rou-
tine. Maar soms vraagt iemand om een huisdier uit te 
beelden dat is overleden. “Ik kan nooit beloven dat ik 
het eigene van zo’n dier kan verbeelden, want dat luis-
tert heel nauw. Het is best spannend als je het dan het 
resultaat laat zien.”

Artistieke ambities tempert Klijnsmit, al waagt hij 
zich ook wel eens aan abstract werk. “Ik zie mijzelf 
toch vooral als een ambachtsman.”

DOOR LOUIS VAN DE GEIJN

Op een mooie dag in mei verandert binnen enkele uren de stam van  

een uit de kluiten gewassen kerstboom aan de Prinsenhof in Heteren in 

een fraaie houten sculptuur. Een forse bosuil houdt voortaan de voor-

deur in de gaten van Gera en Donald Goudeketting, die daar dezer dagen 

zijn komen wonen. In de tuin van hun vorige woning stond er ook één  

en toen ze besloten de grote spar bij hun nieuwe huis weg te laten halen, 

stond al snel vast dat er weer een uil zou neerstrijken.

Uil waakt over
de Prinsenhof

Een paar krijtstrepen en een geoefend oog (1) … zijn genoeg om de contouren van de uil tevoorschijn te toveren (2). 
De motorzaag is voor de grove streken (3) … en de elektrisch zaag (4, 5) … is het penseel voor het verenkleed. 
De ogen verdienen extra aandacht (6) … en dan ziet Anton Klijnsmit dat het hem weer gelukt is (7). Fo
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De geschiedenis van de radiodistributie in Nederland begint bij de 
slimme 17-jarige radioamateur Adrianus (Janus) Baulig uit Koog 
aan de Zaan. Op zijn zelfgebouwde ontvangstapparaat ontving hij 
de programma’s van de verzuilde omroepen uit Hilversum die in 
1924 gestart waren met het uitzenden van Hilversum 1 en 2. 

Hij legde vervolgens vanuit zijn huis draden naar vijf buren en 
het uitzenden kon beginnen. In eerste instantie kon men de pro-
gramma’s beluisteren via een hoofdtelefoon, maar al snel werd die  
vervangen door kleine luidsprekerkastjes. Zo kon er er door meer-
dere personen in een vertrek naar de programma’s worden ge-
luisterd. Het ‘net’ breidde zich door mond-tot-mondreclame heel  
snel uit en natuurlijk deed Janus Baulig het niet voor niets. Per 
aansluiting betaalden de abonnees 50 cent per week. Een voor 
die tijd fors bedrag, maar men hoefde zelf geen dure radio aan te 
schaffen, wat de meesten toen ook niet konden betalen.

Via een simpele draad kreeg men exclusief alle favoriete signalen 
van Baulig doorgestuurd. Via lokale kranten kondigde hij aan  
welke programma’s zouden worden verspreid. Slim was ook, dat 
hij zijn activiteiten meteen officieel liet inschrijven en zo ontstond 
op 15 april 1924 de Eerste Nederlandse Radio Centrale (ENRC).  
In de jaren daarna ontstond in heel veel Nederlandse plaatsen 
draadomroep met doorgaans heel veel abonnees. 

Heteren en draadomroep

Aaldert (Aal voor intimi) van Soest uit Dodewaard en smid van 
beroep wilde, zoals velen in die tijd, heel graag een eigen bedrijf 
starten. Hij was via de liefde in Heteren terechtgekomen waar 
hij was ‘gevallen’ voor Johanna (Jo) de Waal. Die woonde als bak-
kersdochter in het huidige pand van de familie Bouwmans aan 
de Kastanjelaan (tot 1948 Vluchtheuvel geheten). Daar tegenover 
stond een huis (zie foto uit 1936) nu bewoond door kleinzoon Peter 
van Soest, maar tot 1936 eigendom van ene Van de Brink, die van-
uit dat pand de eerste Betuwse radiodistributiecentrale (draad- 
omroep) exploiteerde. Mede vanwege zijn voorliefde voor Bacchus 
kwam het bewuste pand dat jaar te koop. Aaldert en Jo, die in 1936 
trouwden, kregen de gelegenheid het pand over te nemen en tege-
lijk eigenaars te worden van de radiodistributiecentrale (zie foto 
centrale). Enthousiast zette Aaldert het bedrijf voort. Hij wist de 
klantenkring verder uit te bouwen. De aanleg van de kabels ging 
via de (toen) bekende houten elektrische/ telefoonpalen en van-
daar met een draad naar het huis van de gebruikers waar werd aan-
gesloten op de luidspreker. Middels een draaiknop (zie kleine foto) 
kon je van zender wisselen. Zijn klanten waren verspreid over de 
dorpen Heteren, Randwijk en Driel. Los van de programmering 
uit Hilversum kon hij ook op verzoekplaatjes draaien voor iemand 
die bijvoorbeeld jarig was of voor echtparen die een jubileum vier-
den. Ook de geboorte van zijn oudste dochter was een bijzondere 

reden om het Hilversumse programma voor even te onderbreken. 
Door betaling van aansluitkosten en een wekelijkse afdracht van 
enkele honderden abonnees kon de familie van Soest hiermee tot 
na de Tweede Wereldoorlog een goede boterham verdienen. 

In mei 1943 verbood de Duitse bezetter het bezit van radio’s om 
te voorkomen dat berichten van de geallieerden werden ontvan-
gen. En vooral om te voorkomen dat men luisterde naar Radio 
Oranje en de B.B.C. Op de draadomroep mochten alleen nog, door 
de bezettingsautoriteiten, goedgekeurde programma’s worden 
uitgezonden. Regelmatig bezochten Duitse officieren onver-
wachts de familie van Soest om te controleren of Aaldert zich 
aan de regels hield. Per ongeluk mislukte dat een keer en klonk er 
Oranjegezinde teksten uit de luidsprekers. Door een, in de buurt 
wonende abonnee werd hij snel gewaarschuwd. Zodoende konden 
eventuele strafmaatregelen van de Duitsers voorkomen worden. 
In 1943 bepaalde de Duitse bezetter per decreet dat alle radio-
distributienetten, waaronder ook de particuliere, in Nederland 
ondergebracht moesten worden bij het staatsbedrijf P.T.T. Het 
onderhoud van de centrale bleef nog tot hun evacuatie in 1944 
bij de familie van Soest. In de jaren na de oorlog werd dit staats- 
monopolie in stand gehouden en Aaldert van Soest trad na de 
oorlog in dienst bij het staatsbedrijf P.T.T. De radiocentrale, die 
inmiddels door een kleinere was vervangen, werd volledig onder-
houden door het staatsbedrijf waar Aaldert inmiddels een niet  
onbeduidend radertje van was. In de tweede helft van de jaren  
vijftig werd de radiocentrale bij de familie Van Soest definitief 
buiten werking gesteld, daar het gebruik steeds meer terugliep 
omdat geleidelijk aan ook de ‘armeluis’ over een eigen radio be-
schikten. Waar in die jaren de wederopbouw het toverwoord was, 
vond bij de eerste Betuwse radiodistributiecentrale definitief de 
afbouw plaats.

Bron: Wikipedia 

Met dank aan Hermanna en Peter van Soest

Radiodistributie, later draadomroep geheten was een faciliteit voor het doorgeven van Hilversumse radioprogramma’s 

via een kabel of draad. Het werd in die tijd ook wel de ‘armeluis’ radio genoemd. DOOR FRED HENDRIKSEN

Eerste Betuwse 
radiocentrale 
stond in Heteren

24

Vluchtheuvel 37 (1936). De radiocentrale stond in de kamer 
links achterin het huis. Achter het huis zie je de antennes.

Grammafoonboekje uit 1941Grammafoonboekje uit 1941
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DOOR JOHAN KROES

Twee onderwijskanjers nemen 
(met tegenzin) afscheid
Begin jaren ’70 gingen de vriendinnen Marja Termijtelen en Carla van Kempen samen naar de kweekschool. Nu ze de  

AOW-leeftijd bereikt hebben, nemen ze ook samen afscheid van het onderwijs. Daar kijken ze nog niet direct naar uit.

Marja: “Ik vind er niks aan, ik had nog wel een paar jaar door willen gaan.” Carla: “Ik vind het heel onwerkelijk en ik sta 

ook nog met zoveel plezier voor de klas.” Marja: “Het is nou niet zo dat we aftellen naar ons pensioen.”

was wel even schakelen toen ik in 2004 weer ging les-
geven. Tegenwoordig krijg je dan een coach, maar ik 
moest het helemaal zelf uitzoeken.”
Carla: “Dat past ook wel bij ons karakter. We hebben 
een sterk taakbewustzijn en als er een probleem is, dan 
gaan we tot het gaatje om dit op te lossen. Dat hadden 
we al op de opleiding.”
Marja: “Bij Carla gaat altijd als laatste het licht uit in 
de klas.”
Carla: “Ik ben inderdaad heel punctueel, wil altijd al-
les goed voorbereiden. Bovendien ben ik niet zo’n 
ochtendmens. Marja wel, die is meestal als eerste op 
school aanwezig.”

Wat zien jullie als de grootste verandering in het  

onderwijs?

Carla: “De digitalisering.”
Marja: “De eisen die aan een leerkracht worden ge-
steld. Vroeger moesten we alles doen, dus ook de gym-
les, handvaardigheid en muziekles. Nu zijn er veel 
meer specialisaties. Muziek lag mij niet zo goed, maar 
Carla die leerde de kinderen liedjes aan met haar blok-
fluit.”
Carla: “Daarvoor heb je nu prachtige programma’s die 
je via het digibord kunt uitvoeren.”

Marja: “Ik vind de kinderen en hun ouders ook wel 
erg veranderd. Ze zijn nu veel mondiger en kritischer, 
maar dat brengt de tijd met zich mee. En als je een 
leerling straf geeft, dan kun je ’s avonds een mailtje 
verwachten van een ouder die vraagt waarom dat no-
dig was. Als ik vroeger vertelde dat ik straf had, dan zei 
mijn vader ‘je zult het wel verdiend hebben’.”
Carla: “Toen ik begon waren er nog maar weinig moe-
ders die werkten. In die tijd hadden we daarom wel 
tachtig hulpouders, voor van alles en nog wat.”
Marja: “Je had toen in Heteren ook veel kinderen uit 
boerengezinnen die tussen de middag naar huis gin-
gen om warm te eten. Dat kende ik niet uit mijn woon-
plaats.”

Wat vonden jullie de moeilijke kanten van het vak?

Marja: “Je moet tegenwoordig van ieder contact of 
gesprek met ouders een verslag maken en alles vast-
leggen, waarbij je goed moet letten op je woordkeuze. 
Veel ouders vinden dat hun kind hoog moeten uit-
stromen, terwijl ik van mening ben dat we alle niveaus 
nodig hebben en iedereen waardevol is. Ik heb het  
weleens meegemaakt dat een vader keihard op tafel 
sloeg en zei ‘mijn kind gaat niet met zijn handen wer-
ken’. Ik schrok mij kapot!”
Carla: “We hebben het meegemaakt dat een leer-
kracht, die vol in het leven stond, overleed. Dat was 
een heel ingrijpende en emotionele gebeurtenis. Ook 
hebben wel weleens een kind of een ouder verloren.”
Marja: “Dan moet je echt balanceren. Daar zijn geen 
methodes voor, want je weet nooit hoe kinderen daar 
precies op reageren.”

Welke hoogtepunten koesteren jullie?

Carla: “De viering van het 125- en 150-jarige bestaan 
van de school! Ik houd van feestjes organiseren. Ook 
de vieringen van mijn eigen 12,5, 25 en 40-jarige jubi- 
leum zijn hele leuke herinneringen. Doordat ik zo 
lang op dezelfde school heb gewerkt, heb ik nu regel-
matig kinderen van oud-leerlingen in de klas. Dat 
vind ik heel bijzonder.”
Marja: “Ik moet dan denken aan het moment dat 
ik voor het eerst groep 8 ging doen. De toenmalige 
directeur zag dat wel zitten, maar ik vond dat heel 
spannend. Dat je voor het eerst ook het kamp en de 
eindmusical moet organiseren. Dat ging allemaal 
niet vanzelf, maar doordat het toch lukte kreeg ik een 
enorme drive om op dat pad door te gaan. Om mijzelf 
te ontwikkelen. Ik wilde het maximale uit mijzelf  
halen en dat is ook altijd mijn ambitie geweest voor  
de kinderen die ik in mijn klas kreeg.”G
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Toen Carla met het plan kwam om naar de kweek-
school te gaan, sloot Marja zich daar al snel bij aan om-
dat ze nog niet wist wat ze wilde gaan doen. Marja be-
gon na de opleiding op de Bernadette kleuterschool en 
werd later leerkracht op de St Joseph school in Door-
werth, terwijl Carla op de Prinses Christinaschool aan 
de slag ging, de toenmalige kleuterschool die later op-
gegaan is in de Koningin Julianaschool. Carla bleef al 
die tijd bij dezelfde werkgever en heeft dus 46 jaar aan 
één stuk in Heteren gewerkt. Marja stopte na 17 jaar 
om auto’s te gaan verkopen voor het bedrijf van haar 
man, maar pakte in 2004 het lesgeven op. Uiteraard 
was het Carla die haar overhaalde om te solliciteren. 

Wat heeft jullie al die jaren gemotiveerd?

Marja: “De kinderen natuurlijk!”
Carla: “Ik vond de contacten met de ouders ook al-
tijd heel fijn. Vroeger deed ik graag de huisbezoeken, 
ik heb lang in de oudercommissie gezeten en ben de 
laatste jaren betrokken geweest bij de werkgroep part-
nerschap. Ik ben een echte onderbouwleerkracht, heb  
altijd de jongste groepen gehad. Het spreekt mij aan 
dat ze zo ongedwongen en puur zijn en je ze op een 
speelse manier veel kan leren.”
Marja: “Dat zijn ze in de bovenbouw ook! Alleen wel 
op een andere manier. Je bent veel meer met de over-
dracht van kennis bezig en hebt meer interactie. Het 

Carla van Kempen (links) en Marja Termijtelen

Uit het plakboek:
Carla (bovenste foto’s) en 
Marja (de onderste twee) 

Carla van Kempen (links) en Marja Termijtelen
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“Weer of geen weer, de kinderen zitten continue in de speeltuin.” 
Met trots in haar stem vertelt Patricia over de opening van de 
speeltuin. “Ik vind het geweldig om te zien dat wat je bedacht 
hebt, zo goed uitpakt. Jong en oud komen hier spelen en zelfs de  
16-jarigen zitten erin. Daar ben ik wel even mee in gesprek gegaan 
en hen op het hart gedrukt om de speeltuin netjes te houden en 
geen sigarettenpeuken achter te laten.”

Hoe anders was dat een aantal jaren geleden. De speeltuin aan de 
Narcissenstraat was altijd een bruisende plek, maar in 2016 werd 
het speeltoestel afgekeurd en zonder overleg met de buurt afge-
voerd. Een jaar lang was er helemaal niks, tot de gemeente Over-
betuwe bedacht om het concept ‘natuurlijk spelen’ toe te passen. 
Er kwamen een paar bulten zand, een betonnen buis, enkele hou-
ten paaltjes en dat was het. “Dit werkte averechts”, zegt Patricia. 
“Het trok veel hangjeugd aan die vuurwerk ging afsteken in die 
buis, alcohol gebruikte en er werd gedeald en geblowd. Er werd 
niet meer gespeeld en iedereen miste de reuring van de kinderen. 
Iedereen klaagde steen en been, maar dan denk ik ‘waarom kom je 
gewoon niet zelf in actie?’.” 

Ingeburgerd

Het is Patricia ten voeten uit. Ze komt oorspronkelijk uit Voorburg,  
wat nog te horen is aan haar tongval, maar verhuisde voor de liefde 
naar Heteren. Samen met Eddy kreeg ze haar nu tienjarige zoon 
Joshua en ze vond snel haar plekje in het dorp. “Als je uit het wes-
ten komt, dan is het eerst wel even wennen. Ik maak makkelijk 
contact en je moet jezelf gewoon aanpassen en inzetten voor het 
dorp. Ik ben nu helemaal ingeburgerd, helemaal door dit project 
rondom de speeltuin.” 

Toen de gemeente begon met de actie OverbetuweDoet waarbij 
inwoners waardecheques kunnen doneren voor een project in één 
van de dorpen, ontstond bij Patricia spontaan het idee om de speel-
tuin als project aan te melden. Het bleek het startpunt te zijn van 
een intensief traject waarbij ze nauw optrok met John Vink, Imke 
van de Ploeg en de rest van de buurt. Via OverbetuweDoet kwam 
het nodige geld binnen (€ 6.500,-), maar uiteindelijk moest een  
bedrag van ongeveer € 20.000,- opgehaald worden. “We hadden 
op een gegeven moment speeltoestellen uitgezocht, maar toen 
bleek dat we verplicht waren om zaken te doen met de leverancier 
van de gemeente. Die heeft goed werk afgeleverd, maar was veel 

duurder. Bovendien hadden we op een gegeven moment een spon-
sor die € 3.500,- minder gaf dan was toegezegd. Dat was voor mij 
wel de grootste tegenslag. Dan zit ik één dag te mokken en daarna 
ga je gewoon weer door. Het bijzondere was dat we heel snel een 
oplossing vonden. Zo was er een overbuurman die met zijn bedrijf 
de graszoden betaalde.”

Luisteren

Uiteindelijk was op 27 december 2020 het bedrag helemaal rond 
en kreeg Patricia een telefoontje van de gemeente dat ze aan de 
slag konden gaan. “Dat was mijn kerstcadeau. Toen heb ik wel een 
gat in de lucht gesprongen.” De aanleg ging van start, waarbij de 
projectgroep echt naar de gebruikers, de kinderen, heeft geluis-
terd. “Het speeltoestel is uitgezocht door de kinderen. Ook hoor-
den we van hen dat ze een echte schommel misten. Die is er dus 
ook gekomen. Bovendien hebben we een aantal elementen uit de 
oude speeltuin bewaard. De kinderen vonden die houten paaltjes 
best leuk, maar vertelden dat ze te ver uit elkaar stonden. Dat heb-
ben we vervolgens aangepast.” Uit het verhaal van Patricia blijkt 
ook dat over ieder detail is nagedacht. De picknickbank is bijvoor-
beeld schuin neergezet, zodat je de hele speeltuin kunt overzien. 
Er is voor gras gekozen omdat dit rolstoelvriendelijk is en er is  
nog een extra prullenbak geplaatst. 

Op enkele details na kan de speeltuin weer heel wat jaartjes mee 
en de tevredenheid is dan ook groot. “Zo’n project verbindt echt. 
Zelfs de oudjes lagen op hun knieën om de graszoden goed te leg-
gen. Ook in Driel hebben ze veel klachten over het ‘natuurlijk spe-
len’. Dan zeg ik ‘start ook zo’n initiatief’. Zelf zit ik vol met ideeën 
voor een volgend project, maar nu is het eerst tijd om mijn gezin 
weer wat aandacht te geven. Het heeft allemaal veel tijd gekost.”

Op 15 mei werd de vernieuwde speeltuin aan de Narcissen-

straat officieel geopend. Een prachtig sluitstuk van twee jaar 

waarin de buurt hemel en aarde moest bewegen om dit voor 

elkaar te krijgen. Initiatiefnemer Patricia Rupp (50) blikt terug. 
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DOOR JOHAN KROES

Samenwerken 
doet spelen
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Van links naar rechts: 
John Vink, Patricia Rupp en 
Imke van de Ploeg
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Het is nog steeds coronatijd als ik op vrijdagmiddag het Jongeren-
centrum binnenstap. Een enthousiaste Benny zorgt voor de koffie.  
Ik kijk rond en wat ik zie bevalt mij goed. Oude zitjes uit een trein 
dienen als zitplaatsen. Een biljarttafel in het midden van de ruim-
te en een tafelvoetbal in de hoek zorgen voor het nodige vertier. 
Het podium met muziekinstrumenten maakt mij ook al vrolijk en 
de grote zwarte bar lijkt te dienen als ‘het ontmoetingspunt’ bin-
nen deze ruimte. Benny vertelt dat hij in zijn vrije tijd muzikant is 
en dat hij met zijn band geregeld oefent in deze ruimte. Zijn stijl 
is Country-achtig, maar ook nummers van de Amerikaanse band 
Counting Crows behoren tot zijn repertoire. De jeugd komt uiter-
aard af en toe langs om naar Benny te luisteren.

De jeugd! Op dit moment zijn ze er niet… Dat komt uiteraard door  
de coronatijd. “We moeten er streng op zijn dat we de regels hand-
haven”, zegt Benny. “Dat betekent dat tot voor kort er maar acht 
jongeren tegelijk binnen mochten zijn. Veelal gebeurt dat op in-
schrijving. Soms zie je dat het dat binnen drie minuten al vol zit. 
Dat is erg jammer, want ik schat dat er voor de coronatijd wel  
veertig verschillende jongeren hier kwamen op vrijdagavond.”

Benny is in de jaren negentig eigenlijk een beetje in het vak van 
jongerenwerker gerold. “Ik was eerst docent Nederlands en Engels, 
maar dat vond ik eigenlijk vrij saai. Ik heb toen nog iets met foto- 
grafie en toneel gedaan en ben vanuit Utrecht naar Arnhem ver-
huisd. Daar werd ik Rock deejay bij café The Move. Dat vond ik 
gaaf om te doen, want ik bezorgde de jeugd een leuke avond. Al-
leen bleef het een beetje aan mij kleven dat de jeugd er niets van 
opstak. Zodoende heb ik op mijn 26e bewust gekozen voor het jon-
gerenwerk. In eerste instantie was ik niet eens uitgenodigd voor de 
sollicitatie. Daar ben ik zelf achteraan gegaan. De jeugd had des-
tijds nog een stem in wie de jongerenwerker werd en dat werd ik 
dus! Ik ging werken voor Stuw, de voorloper van het huidige Forte 
Welzijn. Onze organisatie wordt door de gemeente Overbetuwe 
ingezet voor onder meer het jongerenwerk.”

Benny begon zijn loopbaan als jongerenwerker in Elst en kwam 
vervolgens in Heteren uit. Destijds werd een oude SRV-wagen 
aangeschaft, welke door de jongeren zelf ingericht mocht worden. 
De bussen graffiti waren niet aan te slepen! De SRV-wagen stond 
drie avonden in de week aan de Bretagnesingel. Deze jongeren 
waren echt de grondleggers van wat het ontmoetingscentrum nu  
is. Niet voor niets werd een van die jongeren, als eerste en enige  
jongere ooit, tot vrijwilliger van jaar gekozen in de gemeente 
Overbetuwe. “Ik ben nog steeds trots op Jean van Leeuwen en 
ondanks dat hij nu geen jongere meer is, heb ik nog gewoon 
contact met hem. Jean en ook zijn familie hebben geholpen 
met het inrichten van het huidige ontmoetingscentrum. Ook 

de bestrating werd gedaan met behulp van veel vrijwilligers. 
Dat was in die tijd normaal. Het huidige jongerencentrum was 
voorheen een oude gemeentewerf, welke weinig gebruikt werd. 
Toen de gemeente dit destijds aanbood, hoefden wij dan ook 
niet lang te twijfelen. Elkaar ontmoeten stond echt centraal!! De  
alcoholgrens lag toen op zestien jaar en er werd door de jeugd ook 
meer gerookt dan nu het geval is.”

Dat de alcoholgrens nu op 18 jaar ligt, vindt Benny prima. “Als 
jongerenwerker maak je van dichtbij mee wat alcohol met de jeugd 
doet en de hersenen zijn op 16-jarige leeftijd nog volop in ontwik-
keling. Er wordt nu echt minder alcohol gedronken door de jonge-
ren. Ik weet dat het beeld bestaat dat de jeugd veel te veel alcohol 
drinkt, maar bij jongeren tussen de 13 en 16 jaar, de groep die mo-
menteel voornamelijk in het ontmoetingscentrum te vinden is,  
is dat echt veel minder dan ‘pak em beet’ twintig jaar geleden.” 

Na een uitstapje naar Millingen is Benny zeven jaar geleden weer 
naar Heteren gekomen. “Ik ben overigens ook te vinden in Driel 
en Randwijk”, zegt Benny. “Ik ken Heteren goed. Ik ga ook gewoon 
het dorp in om mensen te ontmoeten en ga met het mooie weer 
regelmatig naar de Put of doe bewust mijn boodschappen bij de 
Jumbo in Heteren. Ik kom altijd wel iemand tegen om een praatje 
mee te maken. Het mooie van jongerenwerk is dat jongeren mij 
heel veel vertellen, op het moment dat ik hun vertrouwen heb ge-
wonnen. Sommige ouders zeggen ook tegen hun kinderen dat ze 
met mij moeten gaan praten als er problemen zijn. Tijdens corona 
mochten we open zijn voor jongeren die kwetsbaar zijn. Dat heb ik 
breed opgevat, want alle jongeren zijn kwetsbaar!”

De jeugd heeft de toekomst! Dat is een gezegde dat je al decennialang hoort. Jongerenwerker Benny Voorn (51) is het daar 

uiteraard mee eens, maar stelt dat de jeugd daarin goed begeleid moet worden. Wat doet de jongerenwerker allemaal? Wat is 

nou de kracht van de jongerenwerker? Wat maakt jongerenwerk nou zo leuk? Ik ga bij Benny langs in het jongerencentrum 

aan de Achterstraat om daarachter te komen. DOOR FRANK SICCAMA

Jongerenwerker 
Benny staat voor 
zijn jubileum!
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“Mijn taak is niet alleen een praatje maken met jongeren, maar 
ook om hen te bewegen iets voor anderen en voor het dorp te doen. 
We moeten voorkomen dat ze zich inlaten met onverantwoord 
gedrag. Ik wil jongeren helpen om hun talenten te ontwikkelen 
zodat ze zich bewust worden van zichzelf! Daarom staan er ook 
projecten in de steigers, zoals het project omtrent mensen met 
dementie in Liefkenshoek. Door corona ligt dat even stil, maar ik 
merk dat veel jongeren het echt leuk vinden om iets voor anderen 
te kunnen doen.”

Benny vindt het ook totaal niet lastig om jongeren aan te spreken. 
“Als een jongere hier voor het eerst in het ontmoetingscentrum 
komt, maak ik direct een praatje met hem of haar. Op straat ligt 
dat soms wat anders. Niet alle jongeren staan open voor de jon-
gerenwerker. De straat is hun terrein, dus als ze zich daar van je  
afkeren is het lastiger om in contact te komen. Zeker als er pro-
blematiek aan ten grondslag ligt of als een jongere zwak sociaal is. 
Dus kost het soms wat meer tijd. Maar jongeren die naar het ont-
moetingscentrum komen, kiezen daar bewust voor. Die vinden 
contact met een jongerenwerker wel leuk.”

“Het komt voor dat er problemen besproken worden waarmee ik 
iets moet. Dan neem ik contact op met hulpverleningsinstanties, 

school of de wijkagent. Dat gebeurt altijd in overleg met de jongere 
zelf, want ik wil hun vertrouwen niet beschadigen.” Benny heeft 
goede contacten met de wijkagent en de politie komt ook wel eens 
binnen wandelen. “Dat moet ook”, vindt Benny. Jongeren moeten 
de politie niet zien als iets wat eng of onbereikbaar is. Er ontstaan 
op deze manier mooie gesprekken. Toevallig komt handhaver 
Julia deze middag binnenlopen. Zij komt wel vaker langs en stelt 
dat het voor haar moeilijker is om contact te maken met de jeugd, 
vanwege haar uniform. Daarom zijn mensen als Benny nou juist 
belangrijk in de samenleving!

Benny wil dit werk nog lange tijd blijven doen, tenzij hij de aan-
sluiting met de jeugd dreigt te verliezen. Voor de toekomst heeft 
hij nog best een wensenlijstje: “ik wil graag wat meer op school 
(het HPC) aanwezig zijn om de jongeren daar te ontmoeten en wil 
een jongerencentrum openen in Driel. Ook zou ik graag wat meer 
vrijwilligers willen werven, zodat het ontmoetingscentrum vaker 
open kan zijn. Het allerbelangrijkste voor nu is echter, hoe de con-
nectie met het dorp terug te krijgen? Dat is door corona echt even 
wat minder geworden, maar ik zie het als een hele mooie uitdaging 
om dat voor elkaar te krijgen!”

Vervolg – Jongerenwerker Benny staat voor zijn jubileum! 

Op zaterdag 12 juni heeft Jeroen Kuipers 
van de Stichting Ooievaars Research & 
Knowhow twee jonge ooievaars voorzien 
van een ringetje. Dit gebeurde in het wei-
land van de familie Van der Zweep aan de 
Polderstraat in Heteren.

Ieder jaar wordt 40 tot 50% van de geboren 
jongen geringd. Dit gebeurt als de ooie- 
vaars ongeveer vijf weken oud zijn. Door 
het ringen worden ooievaars individueel 
herkenbaar, waardoor het mogelijk is ze 

Jonge ooievaars in Heteren gewogen, gemeten en geringd
te verklaren doordat er dit voorjaar veel 
voedsel beschikbaar was. Door de kou zijn 
er ook wel wat nesten verloren gegaan, 
maar vorig jaar was dat met die hitte nog 
veel erger. Over het algemeen gaat het 
met de ooievaarspopulatie in Nederland 
de goede kant op.”

Het ringen en meten van de ooievaars 

werd mede mogelijk gemaakt door  

Llanfarian Events.

te volgen. Dit vormt de basis voor het ver-
zamelen van gegevens, wat inzicht geeft 
in de ontwikkeling van de ooievaarspopu-
latie in Nederland. 

De twee jonge ooievaars werden met be-
hulp van een hoogwerker uit het nest ge-
haald om vervolgens niet alleen te ringen, 
maar ook te meten en te wegen. Daaruit 
stelde Kuipers vast dat het om twee gezon-
de exemplaren ging. “Ze wogen rond de 
drie kilo. Dat is een mooi gewicht, mede  Fo
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DOOR JELLE LOOSMAN

Uit hetzelfde 
hout gesneden

34

Roy en Jan Wennekes

Vader en zoon Wennekes zijn uit hetzelfde hout gesneden. De boomkwekers uit Heteren zijn recht door zee, houden van hard 

werken en verafschuwen klooien. Een gesprek met twee levensgenieters en perfectionisten over een eeuwenoud beroep, met 

een eigen taalgebruik.

Jan werkt al vanaf zijn veertiende bij Herman Mauritz van Mabo 
Boomkwekerijen. Sinds een jaar of tien is hij mede-eigenaar. “Als 
je vroeger in Opheusden vakantiewerk zocht dan ging je naar de 
kweker. Zo ben ik er ingerold en heb ik leren oculeren, binden, 
onkruid hakken en boompjes opknippen. Het werk is wel veran-
derd, veel wordt met nu met machines gedaan. Roy werkt nog veel 
met de ‘schup’. Het voordeel daarvan is dat je altijd bomen kunt 
planten. Want als het de hele week geregend heeft, kun je met de 
machine het land niet op.” 

Roy (22): “Ik loop al mijn hele leven bij Mabo. Op den duur zei pa 
tegen mij: “Hier werk je voor je vader, dat is toch anders dan voor 
een baas. Je gaat naar Volentis en de opleiding doen.” “Eerst wilde 
ik niet, maar oké, ik ben naar de opleiding Teelt en Techniek in 
Geldermalsen gegaan. Na een maand ben ik – in plaats van vier 
dagen school – vier dagen gaan werken, dat lag mij beter. Toen  
begon ik met stekken, een beetje voor mezelf. En om verder te  
komen en te kunnen handelen, ben ik mijn eigen bedrijf RWGreen 
begonnen. Het begon met een stukje grond in Driel. Nu ben ik  
drie jaar verder en heb ik zes hectare vol staan: in Driel, Randwijk  
en Valburg.”

“Vandaag hebben we met z’n zessen in Veenendaal keihard ge-
werkt en het was kei gezellig”, vertelt Roy enthousiast. “Het is juni, 
nu groeit alles weer. Dus gingen we ‘toppen tangen’; een nieuwe 
hoofdtak maken. En boom loopt uit, je snoeit ’m, knipt ’m af en 
dan groeien er weer allemaal stukjes uit. Als je daar namelijk niks 
aan doet dan heb je geen boom meer. Dus moet je er een nieuw 
‘topje in tangen’. En dan krijg je van die mooie lange bomen met 
volle kronen. Wij regelen het toppen tangen en doen het zomer-
werk voor Mabo, dan hebben zij daar geen omkijken naar.” 

“Wij hebben het uitbesteed aan Roy”, vult Jan aan. Dan hoeven wij 
er alleen maar heen om het gras te maaien en voor het onkruid en 
de ziektes. Het is voor ons namelijk best moeilijk om personeel te 

vinden. En dit is wel serieus werk, dat kan ook niet iedereen. Het 
werk wordt aangenomen en ben je er op tijd bij om te ‘tangen’, dan 
kun je er 500 in twee uurtjes doen. Ben je te laat, dan zijn ze net te 
lang, dan kun je de helft doen.” 
Roy over het poten: “De meeste mensen zien ons poten en er een 
stok bij zetten. En dan gaat de rest vanzelf. Ik merk dat alle jongens 
die nu bij mij werken er wel anders tegenaan zijn gaan kijken.” Jan 
gaat verder: “Het duurt drie tot vier jaar tot je een klein boompje 
hebt. Roy kweekt voor de grotere kwekers die de boompjes weer 
uitplanten tot grote bomen. Een boom – zoals in de plantsoenen – 
duurt wel tien jaar. Ze gaan naar gemeenten, hoveniers en tuinen. 
Daarbij is zeventig procent voor de export.”

Roy: “Dit jaar heb ik een eerste vak waarvan ik bomen kan gaan 
verkopen. Nu ben ik overal hard aan het werk, aan het investeren, 
om alles te kunnen bekostigen. Dat betekent dat ik tachtig uur per 
week werk; van zes uur ‘s ochtends tot tien uur ‘s avonds. Zes dagen 
per week.”

“Ik maak ook wel lange dagen”, zegt Jan. “Maar voor mij is de  
cirkel rond. Wij zijn namelijk het hele jaar bezig met het kweken 
van vormbomen. Ik sta ook elke morgen om zes uur op en ben om 
zeven uur thuis. Een kweker is net als een boer; je kunt er een goe-
de boterham mee verdienen. Maar je zult nooit een echte klapper 
maken. En er bestaat een risico dat na vier jaar kweken de vraag 
minder is.” 

“Gelukkig is het de afgelopen jaren stabiel”, zegt Roy lachend. “En 
ik vind het zware werk – het is flink aanpoten – gewoon leuk. Er  
is geen moment dat ik op de tijd let, de dag vliegt voorbij. En het 
hele groeiproces, dat vind ik gewoon geniaal!”

Jan over de toename van kwekerijen aan deze kant van de Rijn, en  
ook rond Heteren: “Dat komt omdat tien jaar geleden de gemeenten 
besloten dat in het gebied Achterberg/Veenendaal/Ede zogenaam-
de zichtlocaties moesten komen. Omdat mensen die daar fietsen 
van zich af moeten kunnen kijken. Ook heeft de kweker meer 
ruimte nodig; zo moeten we mechanisch onkruid bestrijden. De 
afstand tussen de rijen en de afstand tussen de bomen is groter.

Roy tot slot: “Zonder de jongens die voor mij werken – veel ken ik  
van s.v. S.D.O.O. – had ik nooit zo kunnen uitbreiden! Alleen, het  
moet wel goed zijn. Als ze denken ‘recht is best’, dan zijn ze bij  
mij aan het verkeerde adres. Het moet namelijk perfect! En  als dat 
lukt, dan geniet ik!” 
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Roy en Jan Wennekes

Jan: “De maanden half mei tot eind 
juni, dat zijn de cruciale maanden. 
Dan moet het nieuwe topje erin en 
moet de oculatie*. Dat moet perfect. 
Als je daar te laat bent, dan heb je 
alles voor niks gedaan.” 

*  Half juli begint het vermeerderen van de planten, dit noemt men oculeren. Dit gebeurt ‘s zomers onder gunstige omstandigheden.  

Met een vlijmscherp mes wordt een v’tje in de bast van de tak gemaakt. Hierop wordt dan het oog (=oculus) geplaatst en wordt het door 

een ander persoon met grote zorg dichtgebonden, zodat het kan helen. Een geoefend persoon kan er wel 100 tot 200 per uur doen. 




